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1 Voorwoord van de eerste voorzitter 
 
 
Actief op vele fronten 
 
In vergelijking met ongeveer tien jaar geleden is het Rekenhof vele 
nieuwe richtingen ingegaan. Onze instelling leeft grotendeels buitens-
huis. We zijn werkend lid van diverse organisaties op de internationale 
scène van de publieke audit. We stoppen veel tijd en energie in de pro-
fessionalisering en standaardisering van controles en in de ontwikkeling 
van hun normering. Opgedane kennis proberen we toe te passen in on-
ze dagelijkse werkzaamheden. 
 
We worden ook met de regelmaat van een klok in parlementaire kringen 
gevraagd, meestal om onze verslagen toe te lichten. Ik ben ervan over-
tuigd dat de deskundigheid van onze medewerkers op dat niveau een 
meerwaarde kan bieden. 
 
Dankzij een veralgemeende controle ter plaatse in de Vlaamse admini-
stratie in het kader van de vernieuwde visumaanpak zijn de persoonlijke 
contacten met de geauditeerden versterkt. De periodieke en minder ca-
suïstische rapportering waartoe de aanpak heeft geleid, heeft aange-
toond dat de nieuwe methodologie geen verzwakking van de positie van 
het Rekenhof heeft meegebracht. 
 
De rondetafelconferentie van controle-instanties (Instituut der Bedrijfsre-
visoren, agentschap Centrale Accounting, Inspectie van Financiën, In-
terne Audit van de Vlaamse Administratie en Rekenhof) samen met de 
gecontroleerde administraties en instellingen, die in maart 2006 voor het 
eerst heeft plaatsgevonden, heeft zich tot een snel vervolgverhaal ont-
wikkeld. Zoals u verder in dit activiteitenverslag zult lezen, werden een 
aantal werkgroepen en subwerkgroepen in het leven geroepen die zowel 
op korte termijn, met quickwins, als in een langer perspectief het samen-
leven van diverse controle-instanties moeten stroomlijnen en het toe-
zicht voor de geauditeerden minder knellend moeten maken. Single au-
dit en optimale interne controle in de schoot van de besturen zijn daarbij 
sleutelbegrippen. 
 
Wederzijdse steun van controle-instanties met een ruime uitwisseling 
van informatie, werkprogramma’s, methodologieën, bevindingen en con-
clusies, neemt niet weg dat ieder zijn boodschapper zal blijven dienen. 
Het Rekenhof ambieert door samen te werken ook beter te gaan wer-
ken. Het Vlaams Parlement kan er maar goed bij varen. 
 
 
F. Vanstapel, eerste voorzitter 
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2 Activiteitenverslag 2006 
 

2.1 Publicatiebeleid van de Nederlandse kamer 

Het publicatiebeleid van het Rekenhof ten aanzien van het Vlaams Par-
lement bestaat sinds 6 juni 2002 in een drieledige communicatiestroom: 
• afzonderlijke rapporten in de loop van het jaar met actuele rapporte-

ring over belangrijke rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoe-
ken; 

• een rekeningenboek dat alle informatie bundelt over de uitvoering 
van de begroting van het vorige jaar en de algemene rekening daar-
over, alsook over onderzoeken met een sterk financiële inslag(1); 

• een activiteitenverslag.  
 

2.2 Doelstellingen van het activiteitenverslag 

Het jaarlijks activiteitenverslag wil een overzicht geven van de totaalwer-
king van de Nederlandse kamer van het Rekenhof, inclusief wat buiten 
de afzonderlijke rapporten of het rekeningenboek valt. Het wil ook een 
overzicht aanreiken van alle rapporten die het afgelopen jaar versche-
nen. 
 

2.3 Structuur van het activiteitenverslag 

De structuur van het activiteitenverslag over 2006 ziet eruit als volgt: 
• hoofdstuk 3 schetst kort de interne en externe ontwikkelingen met 

een invloed op de organisatie en werking van het Rekenhof; 
• hoofdstuk 4 en 5 geven respectievelijk een overzicht van de samen-

werking met het Vlaams Parlement en van het overleg met het 
agentschap Centrale Accounting; 

• hoofdstuk 6 gaat in op de diverse controleactiviteiten die het Reken-
hof in 2006 heeft uitgevoerd met betrekking tot alle Vlaamse over-
heidssegmenten (recurrente en specifieke controles). 

 

 
 
                                                 
1  Door de vrij grote achterstand in de voorlegging van de algemene rekenin-

gen, diende het Rekenhof de publicatie van het rekeningenboek uit te stel-
len. Het heeft op 14 november 2006 een rekeningenboek over 2002-2005 
aan het Vlaams Parlement bezorgd (stuk 37-B (2006-2007) – Nr. 1). 
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3 Interne en externe ontwikkelingen 
 

3.1 Missie en strategie van het Rekenhof 

Op 31 juli 2003 heeft de algemene vergadering van het Rekenhof een 
missieverklaring goedgekeurd(2). Om zijn missie te vervullen, bouwt het 
Rekenhof een strategie uit die zijn onderzoeksplanning, controleaanpak 
en rapportering in overeenstemming brengt met de normen van de in-
ternationale organisatie van hoge controle-instellingen (INTOSAI).  
 
In 2005 heeft de Nederlandse kamer van het Rekenhof een sectoraal 
strategisch plan goedgekeurd. Het heeft betrekking op de Vlaamse Ge-
meenschap en de Vlaamse provincies en loopt van 2006 tot en met 
2009. Ter realisatie van de kern van de missieverklaring het Rekenhof 
streeft naar een verbetering van de functionering van de overheden, 
wenst de Nederlandse kamer vooral de effecten te verhogen van de 
producten van het Rekenhof. Dat vereist een goede onderwerpkeuze, 
kwaliteitsvolle controles, onderzoeken en producten en een goede ex-
terne communicatie. De Nederlandse kamer streeft een efficiënte en 
motiverende interne werking na, geënt op deskundigheid, permanent 
leren, samenwerking en overleg. 
 
Het strategisch plan presenteert negen strategische doelstellingen, ver-
deeld over drie actieterreinen, namelijk: controleren en verbeteren, ex-
terne communicatie en interne werking. 
 
 
Actieterrein Strategische doelstellingen 

1 De onderwerpkeuze voor thematisch onderzoek 
optimaliseren door een beleidsdomein- en sectorbre-
de aanpak die steunt op monitoring en risicoanalyse. 
In het bijzonder ijveren voor een uitgebalanceerde 
mix van financiële audit, rechtmatigheids- en doelma-
tigheidsonderzoek 

2 De kwaliteit van de controles en onderzoeken 
verder verbeteren door meer aandacht te besteden 
aan kwaliteitsvolle voorstudies, aangepaste contro-
lemethodieken, goed uitgebouwde permanente dos-
siers, leereffecten en rapportopvolging en door ac-
centen op deugdelijk overheidsbestuur te leggen in 
de controle 

Controleren en 
verbeteren 

3 De controleactiviteiten efficiënter maken door te 
streven naar een optimale afdekking van de risico’s 
en beheersbaar onderzoek 

 
 
                                                 
2  De tekst van de missieverklaring is beschikbaar op de website van het 

Rekenhof. 
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Actieterrein Strategische doelstellingen 

4 Externe ontwikkelingen proactief en georgani-
seerd benaderen, met bijzondere aandacht voor het 
Europese kader 

5 Streven naar een voortrekkersrol in de publieke 
audit door bij te dragen tot een efficiënte organisatie 
van de controlepiramide 

6 De externe communicatie verder uitbouwen en de 
relaties met de overheden optimaliseren door een 
ruime aanwezigheid ter plaatse en regelmatige con-
tacten met de geauditeerden, andere controle-
instanties en parlement 

Externe  
communicatie 

7 De kwaliteit van de rapporten nog verbeteren, met 
bijzondere aandacht voor een actueel en communi-
catief rekeningenboek 

8 De interne werking efficiënt organiseren door sa-
menwerking, overleg en inspraak op alle niveaus, de 
verdere uitbouw van beheersinstrumenten, de inbed-
ding van specialisatie en de inzet voor een goede 
personeelsbezetting en aangepaste voorzieningen 

Interne  
werking 

9 Investeren in motivatie, bekwaamheid en flexibili-
teit door vervolmakings- en mutatiekansen te bieden 
en een sectorgevoel te bevorderen 

 
Aan elk van de strategische doelstellingen heeft de Nederlandse kamer 
enkele strategieën(3) en actiemogelijkheden gekoppeld, die ze concreti-
seren. De Vlaamse sector van het Rekenhof operationaliseert de strate-
gische doelstellingen en strategieën in de opeenvolgende jaarlijkse ope-
rationele plannen en volgt de uitvoering ervan op.  
 

3.2 Monitoring en risicoanalyse 

Het monitoringproces(4) vormt de basis voor de selectie van mogelijke 
onderzoeken voor het operationeel jaarplan. Een projectgroep heeft in 
2005 een vernieuwde, risicogeoriënteerde monitoring uitgewerkt met het 
oog op een optimale selectie van onderzoeken. Het systeem, goedge-
 
 
                                                 
3  Een strategische doelstelling is een doelstelling op middellange termijn die 

de grote lijnen van de activiteiten of van de organisatie van een sector be-
paalt. Een strategie verduidelijkt hoe een strategische doelstelling wordt 
gerealiseerd. 

4  Monitoring houdt in dat de auditeur een degelijk inzicht verwerft in zijn con-
troledomein en dat hij de ontwikkelingen in het controledomein systema-
tisch opvolgt. Aan de hand van de vergaarde informatie kunnen mogelijke 
knelpunten in de werking van de overheid worden gedetecteerd en vervol-
gens onderzoeken of audits worden geselecteerd. 
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keurd in algemene vergadering van het Rekenhof van 5 april 2006, werd 
gefaseerd ingevoerd. Volgens afspraak maakte in 2006 in elk beleids-
domein een derde van de kernopdrachten het voorwerp uit van een risi-
coanalyse. Zodoende zal de Vlaamse sector in drie jaar tijd tot een vol-
ledige afdekking van de beleidsdomeinen komen.  
 
Om de prioriteit van een onderzoek te bepalen, is de Vlaamse sector 
overgegaan tot de identificatie van risico's, de inschatting van kans en 
impact alsook tot de beoordeling van de risicobeheersing. Om zijn effec-
tiviteit en toegevoegde waarde te maximaliseren, concentreert de sector 
zich op grotere risico's die de overheid onvoldoende beheerst, de zoge-
naamde restrisico's. Zij vormen de basis voor de mogelijke onderzoeks-
onderwerpen. Een onderwerp steunt op één of meerdere restrisico’s en 
kan betrekking hebben op één of meerdere kernopdrachten. 
 
Naast mogelijke onderzoeksonderwerpen voor thematische onderzoe-
ken werden topics en horizontale aandachtspunten bij de rekeningen-
controle geselecteerd, die tot een grotere financieel-thematische inbreng 
in de rekeningenboeken zullen leiden.  
 
De Nederlandse kamer heeft op 12 december 2006 de prioriteitenlijst 
van mogelijke onderwerpen van thematisch onderzoek goedgekeurd. 
Rekening houdend met praktische aspecten heeft de Vlaamse sector 
vervolgens een operationeel jaarplan voor 2007 opgesteld.  
 

3.3 Methodiekontwikkeling 

De sector moet de auditwerkzaamheden op een efficiënte en kwaliteits-
volle manier kunnen plannen en uitvoeren. Een doordachte organisatie, 
goede handleidingen, gemotiveerd en competent personeel zijn dan ook 
een absolute noodzaak.  
 
De sector heeft in 2006 een nieuw stramien uitgewerkt van interne rap-
portering over de controle van de algemene rekening van de Vlaamse 
overheid in de vorm van een werkdossier. Het werkdossier maakt ge-
bruik van specifiek ontwikkelde checklists, ondersteund door een contro-
lehandleiding. De nieuwe werkmethode werd toegepast vanaf de reke-
ningencontrole over het jaar 2003. 
 
Ook werd een uniforme methodiek voor de controle van de rekeningen 
van de rekenplichtigen ontwikkeld. Het betreft de omschrijving van een 
summiere controle en van de grondige controle en wanneer zij worden 
toegepast. De Nederlandse kamer heeft de methodiek op 19 december 
2006 goedgekeurd, met ingang op 1 januari 2007. In 2007 wordt het 
operationeel risicomodel voor rekeningen van rekenplichtigen van de 
Vlaamse overheid verder uitgewerkt.  
 
In 2006 werd het financieel risicomodel voor de controle van de reke-
ningen van de instellingen toegepast op alle nog te controleren reke-
ningen 2005 en 2006, met als doelstelling alle controles van rekeningen 
tot en met 2006 te beëindigen tegen eind 2007. Er wordt nog gewerkt 
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aan de uitbreiding van het financieel risicomodel tot de rekeningen 2006 
van provincies, universiteiten en investeringsmaatschappijen. 
 
De task force visum heeft in 2006 een controlemethodiek ontwikkeld 
voor kleine gereglementeerde subsidies. 
 

3.4 Rondetafelconferentie 

In het licht van de inwerkingtreding van het decreet beter bestuurlijk be-
leid organiseerde het Rekenhof op 9 maart 2006 een rondetafelconfe-
rentie. Deelnemers waren enerzijds de verschillende actoren van de 
Vlaamse overheid die betrokken zijn bij de controle van overheidsgelden 
(bedrijfsrevisoren, agentschap Centrale Accounting, Inspectie van Fi-
nanciën, Interne Audit van de Vlaamse Administratie en Rekenhof) en 
anderzijds de gecontroleerden (vertegenwoordigers van departementen 
en agentschappen). De aanwezige partijen wisselden ideeën uit voor 
een verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van toezicht en contro-
le. Elke controle-instantie lichtte bondig zijn eigen opdracht toe, gaf aan 
welke knelpunten bij de uitvoering van de opdracht werden ervaren en 
stelde mogelijke oplossingen voor om de onderlinge samenwerking te 
verbeteren en dubbele controles en controlelacunes te vermijden. 
 
De rondetafelconferentie leidde tot de oprichting van een werkgroep die: 
• op korte termijn een aantal quickwins zal nastreven op het vlak van 

informatie-uitwisseling en -afstemming tussen de controleactoren; 
• op middellange termijn vanuit de behoeften van de verschillende 

partijen zal onderzoeken op welke wijze het concept single audit 
binnen het Vlaamse controlelandschap kan worden toegepast;  

• de verdere uitbouw van een goede interne controle bij de Vlaamse 
overheid en van een gemeenschappelijk normenkader en instrumen-
tarium zal stimuleren. 

 
Op 16 oktober 2006 vond de installatievergadering van de werkgroep 
plaats. Tijdens die vergadering werden praktische afspraken gemaakt 
over de aanpak van de verschillende taken. Er werd een subwerkgroep 
single audit gecreëerd die een voorstel inzake single audit voor de 
Vlaamse overheid zal uitwerken. 
 
Intussen had de Vlaamse Regering een parallel initiatief genomen om 
het internecontrolesysteem bij de Vlaamse departementen en agent-
schappen verder te ontwikkelen (beslissing Vlaamse Regering van 
1 september 2006 over de generieke elementen van beheersovereen-
komsten), waarbij vrijwel dezelfde actoren betrokken zijn als bij de ron-
detafelconferentie. De werkgroep besliste dan ook de activiteiten rond 
interne controle op dat initiatief af te stemmen. 
 
Op 18 december 2006 besliste de werkgroep dat de quickwins op het 
vlak van samenwerking en informatie-uitwisseling het best gerealiseerd 
konden worden door middel van afsprakennota's over drie thema’s: niet-
financiële audit, financiële audit en gedecentraliseerde auditdiensten.  
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Omdat het Vlaams Parlement een belangrijke rol speelt bij de controle 
en het toezicht op de Vlaamse overheid, nam het Rekenhof op 15 de-
cember 2006 met het parlement contact op om zijn medewerking aan de 
rondetafelconferentie te vragen.  
 

3.5 Overleg met de Interne Audit van de Vlaamse Administratie 

Overeenkomstig de strategische optie gebruik te maken van de werk-
zaamheden van andere auditinstellingen, werkt het Rekenhof samen 
met de bedrijfsrevisoren en interne auditafdelingen van sommige agent-
schappen en voert het regelmatig overleg met de Interne Audit van de 
Vlaamse Administratie (IAVA)(5). In 2006 handelde het overleg onder 
meer over: 
• de uitvoering van de planning 2006 en de ontwerpplanning 2007; 
• het jaarverslag 2005 van IAVA; 
• de opname van generieke bepalingen in de beheersovereenkomsten 

die worden afgesloten met de agentschappen, o.a. over de uitwer-
king van een gedocumenteerd systeem van interne controle;  

• de beheersovereenkomst van de entiteit IAVA; 
• de uitwisseling van informatie over risicoanalyse; 
• de voortgang van de rondetafelconferentie; 
• de positionering van de functie interne audit binnen de Vlaamse 

overheid; 
• de vertrouwelijkheid van de rapportering van IAVA. 
 

3.6 Reorganisatie van de Vlaamse overheid 

In 2006 kwam de uitvoering van het kaderdecreet bestuurlijk beleid op 
kruissnelheid. Het daaruit voortvloeiende overgangsproces was dan ook 
een bijzonder aandachtspunt in de controle van de Vlaamse administra-
tie. Op verzoek van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting 
verleende het Rekenhof zijn medewerking aan de BBB-opstartcommis-
sie Financiën en Begroting, die advies uitbracht over de opstart van de 
nieuwe beleidsdomeinen en agentschappen. Ook in het kader van het 
begrotingsonderzoek (cf. 4.1) heeft het Rekenhof aan de reorganisatie 
van de Vlaamse overheid aandacht besteed. De rechtsopvolging, zoals 
die in de rekeningen tot uiting zou moeten komen, zal het Rekenhof in 
2007 onderzoeken. 
 

 
 
                                                 
5  De controleorganen moeten streven naar een zo volledig mogelijke afdek-

king van het controledomein tegen zo laag mogelijke kosten. Ze moeten 
dus dubbel werk vermijden en een vorm van samenwerking opbouwen, re-
kening houdend met ieders opdracht en controlenormen. 
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3.7 Organisatie van de Vlaamse sector van het Rekenhof 

Het organigram van het Rekenhof, dat in september 2004 werd inge-
voerd, is afgestemd op de reorganisatie van de Vlaamse overheid. Als 
gevolg van de BBB-hervormingen hebben binnen de Vlaamse sector 
van het Rekenhof enkele verschuivingen plaatsgevonden. 
 
Het organigram en een overzicht van de diverse werkzaamheden van de 
Vlaamse sector zijn opgenomen als bijlage 1. 
 

3.8 Internationale betrekkingen 

Het Rekenhof is voorzitter van het INTOSAI-subcomité bevoegd voor 
interne controlenormen. Een task force, bestaande uit een aantal leden 
van dat subcomité, kwam in de loop van februari 2006 bijeen in Brussel 
om te onderzoeken hoe de in 2004 goedgekeurde richtlijnen voor nor-
men voor interne beheersing in de publieke sector konden worden uit-
gediept en verder uitgebreid. De task force besliste onder meer een en-
quête te organiseren bij alle INTOSAI-leden over interne beheersingsin-
strumenten en aspecten van deugdelijk bestuur. De resultaten werden 
besproken tijdens de bijeenkomst van het subcomité (Oman, januari 
2007). Als voorzitter van het subcomité nam het Rekenhof in maart 2006 
in Bled (Slovenië) deel aan de door de Europese Commissie georgani-
seerde derde Central Harmonisation Unit Workshop. In mei 2006 namen 
vertegenwoordigers van het Rekenhof in Washington (USA) deel aan de 
bijeenkomst van de stuurgroep van het INTOSAI-comité dat bevoegd is 
voor professionele normen. 
 
Het Rekenhof besliste ook lid te worden van de Working group on public 
procurement, die is opgericht door het Contactcomité van de voorzitters 
van de hoge controle-instanties van de Europese Unie. Twee vertegen-
woordigers van het Rekenhof maken deel uit van task group nr. 3, die 
zich tot doel heeft gesteld een Guide on EU procurement rules op te 
stellen. In 2006 heeft de task group nr. 3 tweemaal vergaderd: een eer-
ste maal in Brussel op 26 april 2006 en een tweede maal in Nicosia op 
7 en 8 september 2006, met het oog op de opstelling van een Guideline 
for auditors. 
 
Een vertegenwoordiger van het Rekenhof heeft van 10 tot 12 mei 2006 
en van 29 mei tot 2 juni 2006 als waarnemer deelgenomen aan een on-
derzoek van de Europese Rekenkamer. Overeenkomstig artikel 248, lid 
3 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap ver-
loopt die controle door de Europese Rekenkamer in samenwerking met 
het Belgische Rekenhof. De Europese Rekenkamer onderzocht in de 
audit de bepaling en het beheer van de toeslagrechten in het kader van 
de zogenaamde bedrijfstoeslag in de landbouwsector. 
 
Het Rekenhof besliste in te gaan op de vraag van de provincie Vlaams-
Brabant om de certificatieaudit van het Interreg IIIB project Sustainable 
Open Spaces II uit te voeren. In augustus 2005 heeft de provincie 
Vlaams-Brabant haar eindrapportering over het Europese project aan 
het Rekenhof bezorgd. De audit van het SOS II project op niveau van de 
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regionale partner Vlaams-Brabant gebeurde volgens de auditinstructies 
van de provincie Utrecht (lead partner). Een vertegenwoordiger van het 
Rekenhof heeft van 22 mei tot 29 juni en van 25 juli tot 28 augustus 
2006 de eindcertificatieaudit uitgevoerd.  
 
Twee vertegenwoordigers van het Rekenhof hebben in Luxemburg op 
27, 28 en 29 november 2006 deelgenomen aan een seminarie van de 
EUROSAI-werkgroep Milieuauditing over biodiversiteit, waterbeheersing 
en methodologische kwesties met betrekking tot milieuauditing. Zij heb-
ben er in het kader van het biodiversiteitsthema een status questionis (in 
het Vlaams en het Waals Gewest) voorgesteld van de implementatie 
van het Europees netwerk Natura 2000 (het netwerk van habitatrichtlijn- 
en vogelrichtlijngebieden in de Europese Unie). Inzake waterbeheersing 
heeft een vertegenwoordiger van het Rekenhof een beschrijving gege-
ven van de rol van de riviercontracten inzake het voorkomen van over-
stromingen (in het Waals Gewest). 
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4 Samenwerking met het Vlaams Parlement(6) 
 

4.1 Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 

Resultaten van de budgettaire adviesrol 
 
Het Rekenhof onderzocht de aanpassing van de begroting 2006 en 
heeft op 19 mei 2006 de resultaten daarvan meegedeeld aan het 
Vlaams Parlement en de leden van de Vlaamse Regering(7). De Com-
missie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting heeft het verslag 
besproken op 23 mei 2006, in aanwezigheid van vertegenwoordigers 
van het Rekenhof(8). Het onderzoek resulteerde in 21 amendementen of 
beloften vanwege de Vlaamse minister van Financiën en Begroting. 
 
Op 13 november 2006 heeft het Rekenhof de resultaten van zijn onder-
zoek van de begroting 2007 meegedeeld aan het Vlaams Parlement en 
de leden van de Vlaamse Regering(9). De Commissie voor Algemeen 
Beleid, Financiën en Begroting heeft het verslag besproken op 14, 21 en 
22 november 2006, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het 
Rekenhof(10). Het onderzoek resulteerde in 46 amendementen of belof-
ten vanwege de Vlaamse minister van Financiën en Begroting. 
 
Over de zeer beperkte tweede aanpassing van de algemene uitgaven-
begroting 2006 had het Rekenhof geen opmerkingen(11). 
 
Het begrotingsonderzoek omvat niet alleen opmerkingen. Het biedt ook 
bijkomende informatie of lokt nadere toelichting van de Vlaamse Rege-
ring uit. In voormelde begrotingsonderzoeken van 19 mei en 13 novem-
ber 2006 ging bijzondere aandacht naar de budgettaire aspecten van de 
reorganisatie van de Vlaamse administratie. Het Rekenhof besloot dat 
door het naast elkaar bestaan van oude en nieuwe structuren en het 
ontbreken van een passend begrotingsstelsel de door de decreetgever 
beoogde transparantie van het Vlaamse overheidslandschap niet is be-
reikt.  
 
Voorafbeelding van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 
 
Ter uitvoering van artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de rijks-
comptabiliteit en gevolg gevend aan de beslissing van 19 april 2004 van 

 
 
                                                 
6  Een overzicht van de briefwisseling met het Vlaams Parlement is opgeno-

men als bijlage 2, de vragen om inzage en informatie van Vlaamse parle-
mentsleden als bijlage 3. 

7  Stuk 20-A (2005-2006) – Nr. 1, 19 mei 2006. 
8  Stuk 19 (2005-2006) – Nr. 5, 13 juni 2006. 
9  Stuk 16 (2006-2007) – Nr. 1, 14 november 2006. 
10  Stuk 15 (2006-2007) – Nr. 6, 5 december 2006. 
11  Stuk 19 (2006-2007) – Nr. 2, 24 november 2006. 
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het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement(12), legde het Reken-
hof op 31 mei 2006 aan het Vlaams Parlement de voorafbeelding voor 
van de begrotingsuitvoering van de Vlaamse Gemeenschap voor het 
begrotingsjaar 2005(13). De Commissie voor Algemeen Beleid, Financi-
en en Begroting besprak op 7 november 2006 het verslag van het Re-
kenhof, maar formuleerde geen belangrijke opmerkingen bij de toelich-
ting die de vertegenwoordiger van het Rekenhof verstrekte(14).  
 

4.2 Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegen-
heden, Internationale Samenwerking en Toerisme 

Op 14 maart en 21 maart 2006 besprak de Commissie voor Buitenlands 
Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en 
Toerisme het onderzoeksverslag dat het Rekenhof op verzoek van het 
Vlaams Parlement heeft gemaakt over de werking van Export Vlaande-
ren(15). 
 

4.3 Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wijdde op 29 juni 
2006 een bespreking aan het verslag van het Rekenhof over de subsidi-
ering van muziekverenigingen(16). 
 

4.4 Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Inno-
vatie 

Op 9 maart 2006 besprak de Commissie voor Onderwijs, Vorming, We-
tenschap en Innovatie het verslag van het Rekenhof over de overname 
van FWO-onderzoekers door Vlaamse universiteiten(17), alsook het ver-
slag over het onderzoek naar de toepassing van de hogescholenregel-
geving(18). 
 
Op 8 juni 2006 besprak deze commissie het verslag van het Rekenhof 
over de werkingsbudgetten voor het basisonderwijs(19), alsook het ver-

 
 
                                                 
12  Na advies van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begro-

ting bepaalde het Bureau dat het Rekenhof gevolg diende te geven aan 
het verzoek van een Vlaams volksvertegenwoordiger alsnog een vooraf-
beelding van de uitvoering van de begroting op te stellen. 

13  Stuk 22 (2005-2006) - Nr. 1, 2 juni 2006. 
14  Stuk 22 (2005-2006) – Nr. 2, 14 februari 2007. 
15  Stuk 40 (2005-2006) – Nr. 2, 12 mei 2006. 
16  Stuk 37-B (2005-2006) – Nr. 2, 18 augustus 2006. 
17  Stuk 37-B (2004-2005) – Nr. 2, 16 maart 2006. 
18  Stuk 37-E (2004-2005) – Nr. 2, 6 april 2006. 
19  Stuk 37-E (2005-2006) – Nr. 2, 28 juni 2006. 
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slag over de bezoldiging van het bestuurs- en onderwijzend personeel 
van het onderwijs voor sociale promotie(20). 
 

4.5 Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie 

Ter uitvoering van haar beslissing van 22 maart 2005 heeft de Commis-
sie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie aan de hand van drie 
rapportages de voortgang van de grote infrastructuurprojecten van het 
Masterplan Antwerpen besproken. Op 8 maart 2006 besprak de com-
missie de derde voortgangsrapportage van de BAM en het bijhorende 
controleverslag van het Rekenhof(21). Op 21 juni 2006 besprak de com-
missie de vierde voortgangsrapportage van de BAM en het bijhorende 
controleverslag van het Rekenhof(22). Aansluitend organiseerde de 
commissie op 27 juni 2006 een gedachtewisseling over de principes en 
uitgangspunten van de kaderovereenkomst tussen de BAM en het 
Vlaams Gewest. Op 8 en 21 november 2006 besprak de commissie de 
vijfde voortgangsrapportage van de BAM en het bijhorende controlever-
slag van het Rekenhof(23). 
 
Op 12 december 2006 besprak de Commissie voor Openbare Werken, 
Mobiliteit en Energie het verslag van het Rekenhof over de verrekenin-
gen bij de aannemingen van wegenwerken(24). 
 

4.6 Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Op 27 juni 2006 besprak de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin het verslag van het Rekenhof over het algemeen welzijns-
werk(25). 
 

4.7 Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en 
Gelijke Kansen 

Op 26 oktober 2006 besprak de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, 
Inburgering en Gelijke Kansen het verslag van het Rekenhof over de ge-
weststeun aan erkende huurdiensten en hun samenwerkings- en overleg-
structuur(26). 
 
 

 
 
                                                 
20  Stuk 37-C (2005-2006) – Nr. 2, 28 juni 2006. 
21  Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 7, 10 mei 2006. 
22  Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 9, 3 juli 2006. 
23  Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 12, 14 december 2006. 
24  Stuk 37-F (2005-2006) – Nr. 2, 15 januari 2007. 
25  Stuk 37-D (2005-2006) – Nr. 2, 6 juli 2006. 
26  Stuk 37-H (2005-2006) – Nr. 2, 6 november 2006. 
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5 Overleg met agentschap Centrale Accounting 
 

5.1 Overleg over de werking van het boekhoudsysteem Orafin 

Het Rekenhof pleegde op regelmatige tijdstippen officieus overleg met 
het agentschap om voornamelijk conflictsituaties met de bestaande re-
gelgeving(27) en interne reglementen op te lossen, die zijn ontstaan naar 
aanleiding van de invoering van het nieuwe boekhoudsysteem.  
 

5.2 Overleg over de datatransmissie 

Het Rekenhof pleegde geregeld informeel overleg met het agentschap 
over de elektronische doorsturing van gegevens van Orafin naar het 
Rekenhof en omgekeerd. Hoewel nog enkele lacunes blijven bestaan, 
werkt de datatransmissie momenteel grosso modo naar behoren. 
 

5.3 Werkgroep rekenplichtigen 

Naar aanleiding van het bezoek op 27 november 2005 van enkele 
(voormalige) secretarissen-generaal aan het Rekenhof en een brief van 
17 januari 2006 van de toenmalige directeur-generaal van ABAFIM, 
werd de werkgroep rekenplichtigen opnieuw bijeengeroepen. Tijdens 
enkele vergaderingen werden in 2006 o.a. de volgende zaken bespro-
ken: 
• de afschaffing van het systeem van de geldvoorschotten versus het 

systeem van centrale uitgaven zonder voorafgaand visum van de 
controleur van de vastleggingen en het Rekenhof; 

• het verleggen van het systeem van kasvoorschotten in speciën en 
op rekening (tegen ontvangstbewijs) naar voorschotten vanuit de re-
kening van de centrale rekenplichtige van de uitgaven (CRU);  

• het onderscheid tussen inhoudelijk en boekhoudkundig ordonnateur; 
• de organisatie van de controle ter plaatse van de rekeningen van de 

rekenplichtigen; 
• de aanpassingen aan de module vaste activa in het kader van beter 

bestuurlijk beleid; 
• de invoering van elektronische dagafschriften. 
 
Om de geldvoorschottenrekeningen te kunnen vervangen door een sys-
teem van centrale uitgaven zonder voorafgaand visum van de controleur 
van de vastleggingen en het Rekenhof, werden specifieke machtigingen 
opgenomen in artikel 78 van het decreet houdende de algemene uitga-
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 
2007, aangezien het afwijkingen op de regels inzake rijkscomptabiliteit 

 
 
                                                 
27  Voornamelijk de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. 
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betreft. Omdat die uitgaven volgens het decreet worden onderworpen 
aan een controle a posteriori door het IVA Centrale Accounting, heeft het 
Rekenhof het agentschap aanbevolen vóór de inwerkingtreding van het 
nieuwe systeem op 1 januari 2007 een controlemethodiek te ontwikkelen. 
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6 Overzicht van de controleactiviteiten 
 

6.1 Recurrente controles Vlaamse Gemeenschap 

De recurrente controles van het Rekenhof omvatten voornamelijk de 
controle van de rekeningen en de visumcontrole.  
 

6.1.1 Algemene rekening 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting heeft op 12 juli 2006 
een omstandig antwoord bezorgd op de opmerkingen van het Rekenhof 
bij de algemene rekening 2002. Als bijlage bij de brief ontving het Re-
kenhof een aangepaste versie van het ontwerp van decreet houdende 
de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap van 
het jaar 2002, de algemene rekening 2002, alsook van enkele onderlig-
gende documenten. Zijn college kon op basis daarvan de rekening ge-
controleerd verklaren. 
 
Ter uitvoering van artikel 80, laatste lid, van de gecoördineerde wetten 
op de rijkscomptabiliteit heeft de Vlaamse minister van Financiën en 
Begroting de algemene rekening 2003 en het voorontwerp van decreet 
houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeen-
schap voor het jaar 2003 op 12 januari 2006 aan het Rekenhof voorge-
legd. Hoewel de rekening met anderhalf jaar vertraging werd ingediend, 
is er sprake van een inhaalbeweging: 
• de algemene rekening 2003 is vroeger ingediend dan de algemene 

rekening 2002 (die bijna twee jaar vertraging had);  
• op 22 augustus 2006 heeft het Rekenhof de algemene rekening 

2004 ontvangen, met slechts een achterstand van 1 jaar en 2 maan-
den; 

• op 22 december 2006 heeft het ten slotte de algemene rekening 
2005 ontvangen, met slechts een vertraging van een half jaar. 

 
Voor zover nieuwe ontwikkelingen binnen de Vlaamse overheid de in-
haaloperatie niet tegenhouden, zou de administratie in principe de al-
gemene rekening 2006 op tijd, namelijk vóór 30 juni 2007, moeten kun-
nen indienen bij het Rekenhof. Daarmee komt de Vlaamse minister van 
Begroting en Financiën zijn beloftes na zoals gesteld in zijn beleidsbrief 
2005-2006(28). 
 
Bij de controle van de rekening 2003 stelde het Rekenhof minder fouten 
vast dan bij de algemene rekening 2002. De beperkte tekortkomingen 
heeft het op 24 oktober 2006(29) meegedeeld aan de minister, met af-

 
 
                                                 
28  Stuk 542 (2005-2006) – Nr. 1, p. 47. 
29  De controle van de rekening 2003 kende o.a. een lange doorlooptijd door 

de noodzakelijke behandeling van het antwoord van de minister op het 
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schrift aan het IVA Centrale Accounting en het Vlaams Parlement. Het 
antwoord daarop dateert van 20 februari 2007. Het Rekenhof bracht 
over de controle van de algemene rekening 2003 verslag uit aan het 
Vlaams Parlement in zijn rekeningenboek 2002-2005(30). 
 

6.1.2 Rekeningen van de diensten met afzonderlijk beheer 

De onderstaande tabel toont de data waarop het Rekenhof de controle 
van de DAB-rekeningen beëindigd heeft verklaard. De controleverklarin-
gen (CV) uit 2006 en begin 2007 staan in het vet. De financiële controle-
resultaten neemt het Rekenhof op in zijn rekeningenboek. 
 
 CV 2003 CV 2004 CV 2005

Autonome Vlaamse Fiscale Inning 21/09/04 22/02/06 

Beheersdienst van het Kasteel - Domein van Gaasbeek 13/12/05 13/12/05 22/08/06

Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen 29/11/05 29/11/05 14/11/06

Catering 24/01/06 30/01/07 30/01/07

Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de 
Welzijnssector 22/11/05 17/01/06 26/07/06

Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Land-
commanderij Alden Biesen 23/08/05 20/09/05 

Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de 
sociale huisvesting (FFUSH) 15/06/05 02/05/06  03/04/07

Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De 
Kempen 05/07/05 20/09/05 

Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De 
Zande 10/01/06 07/02/06 14/11/06

Grondfonds 15/03/06 30/01/07 

Hogere Zeevaartschool 20/12/05 10/01/06 10/04/07

Instituut voor het Archeologisch Patrimonium 07/02/06  

Investeren in Vlaanderen 17/10/05 17/01/06 12/09/06

Linkerscheldeoever 20/09/05 28/09/05 17/04/07

Loodswezen 24/01/06 13/03/07 

Luchthaven Antwerpen 18/01/06 22/08/06 

Luchthaven Oostende 18/01/05 26/09/06 

Minafonds 17/01/06 20/02/07 

Schoonmaak 20/12/05 22/02/06 

Vlaams Infrastructuurfonds (VIF) 22/02/06 09/01/07 

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 07/02/06 16/01/07 

Vlaams Kenniscentrum PPS 11/10/05 10/01/06 21/11/06

Vloot 20/12/05 27/02/07 

 

 
 
                                                 

controleverslag van de algemene rekening 2002 en andere dringende 
opdrachten. 

30  Stuk 37-B (2006-2007) – Nr. 1, 29 november 2006, p. 86 e.v. 
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6.1.3 Rekeningen van de Vlaamse openbare instellingen 

De onderstaande tabel toont de data waarop het Rekenhof de controle 
van de VOI-rekeningen beëindigd heeft verklaard. De controleverklarin-
gen uit 2006 en begin 2007 staan in het vet. De financiële controleresul-
taten neemt het Rekenhof op in zijn rekeningenboek. 
 
 CV 2003 CV 2004 CV 2005
Categorie A   

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige 
Investeringsuitgaven (FFEU) 22/11/05 03/10/06  

Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en 
Aquicultuursector (FIVA) 23/06/04 29/08/06 

Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (FBJ) 06/07/04 27/09/05 26/09/06

Fonds Culturele Infrastructuur 26/10/04 17/01/06 

Grindfonds 26/10/04 04/01/07 

Hermesfonds 28/09/04 26/07/06 17/04/07

Herplaatsingsfonds 30/06/04 29/06/05 05/12/06

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor 
Vlaams-Brabant (Vlabinvest) 24/08/04 17/10/06 

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams 
Gewest (OVAM) 17/01/06   

Vlaams Brusselfonds (VBF) 13/09/05 24/01/06 13/03/07

Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) 31/08/04 10/01/06 30/01/07

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aan-
gelegenheden (VIPA) 07/07/04 10/01/06 28/11/06

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) 07/12/04 10/10/06 
Vlaams Zorgfonds 24/11/04 20/10/05 17/04/07

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 03/05/05 27/06/06 

Categorie B   

Dienst voor de Scheepvaart 28/09/04 10/01/06 12/12/06

Export Vlaanderen(31) 27/07/04 25/10/05 nvt

Gemeenschapsonderwijs 22/02/05 24/01/06 09/01/07
Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Weten-
schap en Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) 20/07/04 20/02/07 20/02/07

NV Zeekanaal en watergebonden grondbeheer Vlaande-
ren 26/10/04 17/01/06 05/12/06

Toerisme Vlaanderen 12/04/05 14/02/06 

Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 08/02/05 07/02/06 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsop-
leiding (VDAB) 22/02/05 18/07/06  13/03/07

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) 01/02/05  

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 05/11/04  

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 26/10/04 10/01/06 

 
 
                                                 
31  Ingevolge de bestuurlijke hervorming BBB is Export Vlaanderen sedert 

1 juli 2005 opgevolgd door het Vlaams Agentschap voor Internationaal 
Ondernemen (VAIO - FIT). 
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 CV 2003 CV 2004 CV 2005

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) 07/09/04 19/09/06 

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en 
Gasmarkt (VREG) 21/03/05 28/03/06 

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) – De Lijn 30/03/05 07/02/06 06/02/07

Andere instellingen   

Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de 
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtre-
creatie (BLOSO) 

07/09/04 10/01/06 23/01/07

Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd 
Onderwijs (DIGO) 03/08/04 07/02/06 16/01/07

Investeringsfonds voor de Vlaamse Autonome Hogescho-
len (IVAH) 20/07/04 11/10/05 16/01/07

Kind en Gezin 11/01/05 20/09/05 

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel 05/10/04 07/02/06 

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem 07/09/04 07/02/06 

Reproductiefonds Vlaamse Musea 03/11/04 25/10/05 24/10/06

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 
(VAIO - FIT) (32) nvt nvt 03/04/07

Vlaams Commissariaat voor de Media 10/08/04 20/10/05 06/03/07

Vlaams Fonds voor de Letteren 22/02/05 03/11/05 21/11/06

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen 
met een Handicap (VFSIPH) 05/10/04 07/02/06 03/04/07

Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) 16/08/05 25/10/05  

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 20/07/04 27/09/05 27/03/07

VLOPERA 23/02/05 07/02/06 07/09/06

Vlaamse Radio- en Televisieomroep 01/02/05 24/01/06 28/11/06

 

6.1.4 Rekeningen van de universiteiten 

Het Rekenhof controleert de jaarrekeningen van de universiteiten(33) en 
verleent er zijn visum aan. In 2006 hebben alle universiteiten de reke-
ningen tot en met 2005 voorgelegd. De onderstaande tabel biedt een 
overzicht van de controleverklaringen in 2006. 
 
Universiteit CV 2004 
Universiteit Gent (UGent) 27/06/06 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) 20/06/06 
Katholieke Universiteit Brussel (KUB) 04/07/06 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 30/05/06 
Universiteit Antwerpen (UA) - 
Universiteit Hasselt (UHasselt) 25/07/06 
 

 
 
                                                 
32  Zie vorige voetnoot. 
33  Met toepassing van artikel 43, §2, van de wet van 27 juli 1971 op de finan-

ciering en de controle van de universitaire instellingen. 
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6.1.5 Rekeningen van Gimvindus 

In het kader van artikel 13 van het decreet betreffende de Vlaamse in-
vesteringsmaatschappijen heeft het Rekenhof op 21 februari 2006 aan 
het Vlaams Parlement zijn bevindingen meegedeeld over de rekeningen 
2002 en 2003 van Gimvindus nv. 
 

6.1.6 Rekeningen van de BAM 

Op 11 april 2006 heeft het Rekenhof bij de Vlaamse minister van Finan-
ciën en Begroting verslag uitgebracht over de rekeningen van de 
nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) over het jaar 2004. 
 

6.1.7 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen 

In 2006 werden 952 rekeningen van openbare rekenplichtigen afgeslo-
ten, zoals blijkt uit de onderstaande tabel. 
 
Type van administratieve afsluiting Aantal 
Periodieke rekeningen 918 
Eindebeheersrekeningen 24 
Vaststelling van een tekort 10 

Totaal 952 
 

6.1.8 Rekeningen van het Vlaams Parlement 

Op 30 mei 2006 heeft het Rekenhof ter uitvoering van het protocol van 
28 april 1997 zijn opmerkingen over de rekening 2005 van het Pensioen-
fonds van het Vlaams Parlement aan de voorzitter van het fonds mee-
gedeeld.  
 
Ter uitvoering van het protocol van 4 juli 2006 heeft het Rekenhof de 
voorzitter van het Vlaams Parlement op 12 december 2006 een contro-
leverslag overgelegd over de rekeningen 2005 van het Vlaams Parle-
ment. Het heeft die financiële audit gekoppeld aan een onderzoek naar 
de in 2005 gegunde overheidsopdrachten. 
 
Daarnaast heeft het Rekenhof op 27 juni 2006 gerapporteerd over de 
controle van de jaarrekening 2005 van de aan het Vlaams Parlement 
verbonden instellingen, met name het Kinderrechtencommissariaat, de 
Vlaamse Ombudsdienst, het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en 
Technologisch Aspectenonderzoek en het Vlaams Instituut voor Vrede 
en Geweldpreventie. 
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6.1.9 Visum en vastleggingen 

Het Rekenhof oefent een wettigheidscontrole uit op de openbare uitga-
ven en ontvangsten, onder meer middels het voorafgaand visum op de 
uitgavenordonnanties(34) en de controle van de vastleggingen. Sinds 
1 september 2005 is een nieuwe controlemethodiek voor visum en vast-
leggingen van toepassing. De methodiek steunt op een veralgemeende 
controle ter plaatse en het gebruik van checklists voor minimale en 
grondige controle op basis van risico-inschatting. Het is de bedoeling op 
die manier gedurende een meerjarige controlecyclus de totaliteit van de 
basisallocaties af te dekken. Het Rekenhof noteert de onregelmatighe-
den, onvolledigheden en verbeteringen met het oog op een periodieke, 
globale rapportering. Het gaat bij de controle uit van de volgende onder-
zoeksvragen: 
• wettelijkheid: worden de wettelijke, reglementaire en contractuele 

beschikkingen die op de uitgave betrekking hebben, in acht geno-
men? 

• werkelijkheid: is het bestaan van de verbintenis of de schuldvorde-
ring met voldoende documenten gestaafd en worden enkel de wer-
kelijk verschuldigde bedragen op het juiste moment aan de schuldei-
ser uitbetaald? 

• regelmatigheid: is de uitgave door de bevoegde instanties goedge-
keurd en volgens de juiste procedures tot stand gekomen en is ze op 
een correcte wijze aangerekend? 

 
De controle van de uitgaven heeft in 2006 geleid tot vragen aan de ad-
ministraties om bijkomende inlichtingen of verantwoordingsstukken. 
Daarnaast maakte het Rekenhof verschillende opmerkingen ter plaatse, 
die de administraties hebben opgevolgd en rechtgezet. In enkele geval-
len resulteerden de opmerkingen in de vermindering van de oorspronke-
lijke bedragen.  
 
Begin april 2007 heeft het Rekenhof per beleidsdomein aan de leidend 
ambtenaren een controleverslag bezorgd met een samenvatting van de 
controleresultaten over de periode september 2005-december 2006. 
Rapportering aan de bevoegde ministers volgt. Het volgende rekenin-
genboek zal op hoofdlijnen verslag uitbrengen aan het Vlaams Parle-
ment. 
 

 
 
                                                 
34  Geen enkele uitgave mag worden vereffend zonder het visum van het Re-

kenhof, dat de naleving van de reglementering verifieert vooraleer het zijn 
visum verleent. Om de vereffening ervan te bespoedigen, zijn tal van re-
currente uitgaven, zoals de personeelsuitgaven, vrijgesteld van het vooraf-
gaand visum. De wettigheid en regelmatigheid van die uitgaven controleert 
het Rekenhof dan a posteriori. 
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6.2 Specifieke controles Vlaamse Gemeenschap 

Hieronder volgt een overzicht per beleidsdomein(35) van de thematische 
audits waarover het Rekenhof in 2006 heeft gerapporteerd aan het 
Vlaams Parlement en van de audits die in 2006 zijn aangevat of voort-
gezet. Ook onderzoeken in opdracht van het Vlaams Parlement en the-
matisch-financiële onderzoeken buiten de rekeningencontrole zijn ver-
meld. 
 
Een overzicht van de afzonderlijke publicaties die de Nederlandse ka-
mer in 2006 heeft goedgekeurd, is opgenomen als bijlage 4. 
 

6.2.1 Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid 

Het Rekenhof zette zijn onderzoek naar het inventarisbeheer bij de ka-
binetten en secretariaten-generaal voort. De bevindingen werden op 
20 juni 2006 bezorgd aan de administratie. Het Rekenhof bezorgde het 
ontwerpverslag op 9 augustus 2006 aan de minister-president, met af-
schriften aan de leden van de Vlaamse Regering en aan de secretaris-
generaal van het beleidsdomein Diensten Algemeen Regeringsbeleid. 
Het bracht ten slotte aan het Vlaams Parlement verslag uit over de on-
derzoeksresultaten in het rekeningenboek 2002-2005(36). 
 

6.2.2 Bestuurszaken 

Het Rekenhof voerde een onderzoek uit naar het tweede ICT-
dienstverleningscontract van het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap. Het ging om een vervolgaudit over de outsourcing van de infor-
maticafunctie. Hoofddoelstelling van het onderzoek was na te gaan of 
met de belangrijkste aanbevelingen uit het eerste verslag van 2003 re-
kening werd gehouden bij het sluiten en uitvoeren van het tweede 
outsourcingscontract. Als eerste stap in de tegensprekelijke procedure 
bezorgde het Rekenhof op 24 januari 2006 de onderzoeksbevindingen 
aan de ICT-manager. Op 9 augustus 2006 werd het ontwerpverslag ver-
zonden naar de Vlaamse minister van Bestuurszaken. Het Rekenhof 
bracht ten slotte het Vlaams Parlement op de hoogte van de onder-
zoeksresultaten in zijn rekeningenboek 2002-2005(37). De Subcommis-
sie voor Financiën en Begroting heeft het verslag besproken op 
15 maart 2007 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Reken-
hof.  
 
Op 24 januari 2006 kondigde het Rekenhof een audit aan naar het 
Vlaams Stedenfonds. Het wil nagaan of de verdeling en de besteding 

 
 
                                                 
35  In het beleidsdomein Landbouw en Visserij heeft de Vlaamse sector in 

2006 geen specifieke controles uitgevoerd. 
36  Stuk 37-B (2006-2007) – Nr. 1, 29 november 2006, p. 142 e.v. 
37  Stuk 37-B (2006-2007) – Nr. 1, 29 november 2006, p. 155 e.v. 
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van de gelden uit het Vlaams Stedenfonds rechtmatig verlopen en in 
overeenstemming zijn met de regelgeving. Verslaggeving volgt in 2007. 
 

6.2.3 Internationaal Vlaanderen 

Voor de VOI Export Vlaanderen heeft het Rekenhof op verzoek van het 
Vlaams Parlement een audit uitgevoerd naar de werking van de instel-
ling (nu het agentschap Flanders Investment and Trade). Het onderzoek 
bestond enerzijds uit een vervolgaudit van het Rekenhofrapport van 
2003 over personeelsaangelegenheden en anderzijds uit een financiële 
audit met bijzondere aandacht voor de aankoopcyclus en de toepassing 
van de wetgeving op de overheidsopdrachten. Na afloop van de tegen-
sprekelijke procedure heeft het op 31 januari 2006 het verslag bezorgd 
aan de voorzitter van het Vlaams Parlement(38). Op 14 en 21 maart 
2006 werd het verslag besproken in de Commissie voor Buitenlands 
Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en 
Toerisme. 
 

6.2.4 Financiën en Begroting 

Het Rekenhof heeft een audit afgerond over het kas-, schuld- en waar-
borgbeheer bij de afdeling Financieel Management van de toenmalige 
administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management en 
de gerelateerde boekhoudcel. Het onderzocht in hoever zijn vroegere 
aanbevelingen uitvoering kregen en hoe de administratie de financiële 
transacties 2002 en 2003 in het kader van het schuldbeheer boekhoud-
kundig verwerkte. Na afloop van de tegensprekelijke procedure heeft het 
de onderzoeksresultaten aan het Vlaams Parlement bekendgemaakt in 
het rekeningenboek 2002-2005(39). 
 

6.2.5 Onderwijs en Vorming 

Het Rekenhof heeft het onderzoek afgerond naar de bezoldiging van het 
bestuurs- en onderwijzend personeel van het onderwijs voor sociale 
promotie. Het Rekenhof heeft de salarisvaststelling gecontroleerd en 
ook de loonkosten en de salarisschalen in beeld gebracht. Na afloop 
van de tegensprekelijke procedure heeft het op 2 februari 2006 het ver-
slag bezorgd aan het Vlaams Parlement(40). Het werd op 8 juni 2006 
besproken in de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en 
Innovatie. 
 
Het Rekenhof heeft eveneens het onderzoek over de toekenning van de 
werkingsbudgetten aan het basisonderwijs afgerond. Het bracht daarin 
ook verslag uit over hoe de administratie de verhouding tussen het ge-
 
 
                                                 
38  Stuk 40 (2005-2006) – Nr. 1, 3 februari 2006. 
39  Stuk 37-B (2006-2007) – Nr. 1, 29 november 2006, p. 102 e.v. 
40  Stuk 37-C (2005-2006) – Nr. 1, 9 februari 2006. 
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subsidieerd en het gefinancierd basisonderwijs vaststelt. Na afloop van 
de tegensprekelijke procedure met de administratie heeft het Rekenhof 
de audit op 31 januari 2006 bezorgd aan de Vlaamse minister van On-
derwijs en op 2 mei 2006 aan het Vlaams Parlement(41). Het verslag 
werd op 8 juni 2006 besproken in de Commissie voor Onderwijs, Vor-
ming, Wetenschap en Innovatie. 
 
Op verzoek van het Vlaams Parlement heeft het Rekenhof de deelname 
onderzocht van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen aan het secto-
raal wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse overheid. Het heeft 
ook nagegaan hoe de Vlaamse overheid de vraag naar dergelijke on-
derzoeksopdrachten organiseert en hoe de gunning ervan verloopt. Na 
afloop van de tegensprekelijke procedure met de administratie heeft het 
op 29 maart 2006 zijn ontwerpverslag gestuurd aan de ministers van 
Onderwijs en Wetenschap. Het verslag voor het Vlaams Parlement werd 
op 27 juni 2006 goedgekeurd(42). De Commissie voor Onderwijs, Vor-
ming, Wetenschap en Innovatie heeft er op 8 maart 2007 een bespre-
king aan gewijd. 
 
Het Rekenhof heeft de financiering en subsidiëring van de centra voor 
leerlingenbegeleiding onderzocht. Het heeft zijn onderzoek in hoofdzaak 
toegespitst op de vier belangrijkste deelprocessen van de driejaarlijkse 
financierings- en subsidiëringscyclus: de rationalisatie en programmatie, 
de omkadering, de bezoldiging en de werkingsmiddelen. Het heeft ook 
de omvang en de kosten van de centra in beeld gebracht. Op 23 mei 
2006 heeft het zijn bevindingen voorgelegd aan de administrateur-
generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De audit werd op 
8 augustus 2006 bezorgd aan de minister van Onderwijs en op 21 no-
vember 2006 aan het Vlaams Parlement(43). Op 8 maart 2007 heeft de 
Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie het ver-
slag besproken. 
 
Tijdens de rekeningencontrole van de universiteiten stelde het Rekenhof 
vast dat niet alle universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap de vrijstel-
ling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers op 
eenzelfde manier in de boekhouding verwerken. Het besliste een audit 
te wijden aan de defiscalisering van het universitair wetenschappelijk 
onderzoek en de aandacht te richten op drie aspecten: de opbrengst en 
de boekhoudkundige verwerking, het toepassingsgebied en de beste-
ding van de middelen. De onderzoeksresultaten heeft het Rekenhof op 
9 januari 2007 verstuurd naar de Vlaamse ministers van Financiën en 
Onderwijs en aan de rectoren van de universiteiten. Het heeft de bevin-
dingen op 7 maart 2007 ook bezorgd aan de regeringscommissarissen 
bij de universiteiten. Verslaggeving aan het Vlaams Parlement volgt in 
het volgende rekeningenboek. 
 

 
 
                                                 
41  Stuk 37-E (2005-2006) – Nr. 1, 4 mei 2006. 
42  Stuk 40-B (2005-2006) – Nr. 1, 29 juni 2006. 
43  Stuk 37-A (2006-2007) – Nr. 1, 24 november 2006. 
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Op 17 januari 2006 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd 
over de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 
voorafgaand aan het rustpensioen in het onderwijs. Het onderzocht of 
de overheid de doelstellingen van de terbeschikkingstelling adequaat 
heeft geformuleerd en opgevolgd. Daarnaast ging het na of de overheid 
de vereiste budgetten correct heeft geraamd en of de administratie de 
regelgeving correct toepast in de concrete personeelsdossiers. Als eer-
ste stap in de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof op 
20 maart 2007 zijn onderzoeksbevindingen voorgelegd aan de admini-
stratie.  
 
Op 7 november 2006 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd 
over het gelijkekansenbeleid in het gewoon leerplichtonderwijs. Het wil 
nagaan welke doelstellingen de overheid heeft bepaald, of zij doeltref-
fende instrumenten aan de scholen aanreikt en of zij de middelen cor-
rect aanwendt. Verslaggeving volgt in 2007. 
 
Op 21 november 2006 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd 
over de kwaliteitsbewaking van het hoger onderwijs. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd samen met de Nederlandse Algemene Rekenkamer. 
Het Rekenhof zal nagaan of het systeem van kwaliteitszorg een goede 
invulling geeft aan de wettelijke eisen en of het werkt zoals bedoeld. Er 
zal in 2008 over worden gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. 
 
Ter uitvoering van de wet van 23 mei 2000(44) heeft het Rekenhof ook in 
2006 de leerlingentelling gecontroleerd.  
 

6.2.6 Economie, Wetenschap en Innovatie 

Het Rekenhof heeft het onderzoek afgerond naar de subsidiëring van 
kenniscentra voor innovatie in Vlaanderen. Het ging in het bijzonder na 
of de creatie van die centra leidde tot een gelijke toegang tot de subsi-
dies en tot een gelijke en transparante financiering en behandeling van 
de doelgroep. Het ging ook na of de omgeving is gecreëerd voor een 
efficiënte sturing en opvolging van de kenniscentra. Als eerste stap in de 
tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof op 5 april 2006 zijn on-
derzoeksbevindingen voorgelegd aan de administratie. Vervolgens heeft 
het op 4 juli 2006 zijn ontwerpverslag bezorgd aan de Vlaamse minister 
van Wetenschap en Innovatie. Op 26 september 2006 werd het audit-
verslag verstuurd naar de voorzitter van het Vlaams Parlement(45). De 
Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie wijdde er een 
bespreking aan op 17 april 2007. 
 

 
 
                                                 
44  Wet van 23 mei 2000 tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, §2, 

van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van 
de gemeenschappen en de gewesten. 

45  Stuk 37 (2006-2007) – Nr. 1, 10 oktober 2006. 
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6.2.7 Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

Het Rekenhof rondde het rechtmatigheidsonderzoek naar de subsidië-
ring van muziekverenigingen af. Daarin onderzocht het de toekenning 
van structurele subsidies in het kader van het muziekdecreet en ging het 
na of het kunstendecreet oplossingen kan bieden voor de vastgestelde 
tekortkomingen. Na afloop van de tegensprekelijke procedure werd het 
verslag op 17 januari 2006 verstuurd naar de voorzitter van het Vlaams 
Parlement(46). De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wijd-
de er een bespreking aan op 29 juni 2006. 
 
Het Rekenhof heeft op 26 april 2006 een audit aangekondigd van de 
subsidiebepaling in het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het ging na 
of de regelgeving een sluitende juridische omkadering biedt voor een 
objectieve subsidiebepaling en of die subsidiebepaling in de praktijk 
objectief verliep. Het heeft op 24 april 2007 zijn onderzoeksbevindingen 
voorgelegd aan de administratie. 
 
Op 22 augustus 2006 kondigde het Rekenhof een audit aan naar de 
samenwerking met externen voor productie en coproductie van televi-
sieprogramma’s bij de VRT. Het onderzoekt of de inzet van externe pro-
ductiemiddelen voldoet aan de voorwaarden voor zuinigheid, efficiëntie 
en effectiviteit en of de omroep daarbij de geldende regelgeving respec-
teert. Verslaggeving volgt in 2007. 
 

6.2.8 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Het Rekenhof voerde een audit uit naar drie belangrijke subsidiestro-
men, namelijk het algemeen welzijnswerk, het maatschappelijk op-
bouwwerk en de thuiszorg. De doelstelling bestond erin een globaal in-
zicht te verwerven in de rechtmatigheid van de verstrekte subsidies. 
 
Na afloop van de tegensprekelijke procedure met de administratie heeft 
het Rekenhof op 21 februari 2006 zijn ontwerpverslag over het alge-
meen welzijnswerk verstuurd naar de Vlaamse minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. Op 26 april 2006 ging het verslag naar het 
Vlaams Parlement(47). Het werd op 27 juni 2006 besproken door de 
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  
 
De audit over het maatschappelijk opbouwwerk bezorgde het Rekenhof, 
na afloop van de tegensprekelijke procedure met de administratie, op 
18 april 2006 aan de Vlaamse minister en op 18 juli 2006 aan de voorzit-
ter van het Vlaams Parlement(48).  
 
De bevindingen over de thuiszorg werden op 24 oktober 2006 voorge-
legd aan de administratie. Het Rekenhof bezorgde op 20 februari 2007 
 
 
                                                 
46  Stuk 37-B (2005-2006) – Nr. 1, 23 januari 2006. 
47  Stuk 37-D (2005-2006) – Nr. 1, 28 april 2006. 
48  Stuk 37-G (2005-2006) – Nr. 1, 24 juli 2006. 
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het ontwerpverslag aan de Vlaamse minister. Op 15 mei 2007 keurde 
het Rekenhof het verslag aan het Vlaams Parlement goed. 
 
Op 11 april 2006 heeft het Rekenhof een onderzoek aangekondigd van 
de personeelsaangelegenheden van Kind en Gezin. Over dit onderzoek 
zal in 2007 worden gerapporteerd. 
 

6.2.9 Werk en Sociale Economie 

Op 23 mei 2006 kondigde het Rekenhof een audit aan naar de begelei-
ding in de sociale economie. Het wil in de eerste plaats meer klaarheid 
brengen in de verschillende vormen van ondersteuning binnen de socia-
le economie. Verder zal worden onderzocht of de organisatie en aanstu-
ring van die ondersteuning efficiënt verloopt. Verslaggeving volgt in 
2007. 
 

6.2.10 Mobiliteit en Openbare Werken 

Het Rekenhof zette het onderzoek voort naar de verrekeningen bij over-
heidsopdrachten voor de aanneming van werken die de buitenafdelin-
gen van de administratie Wegen en Verkeer van het departement Leef-
milieu en Infrastructuur (LIN) hebben vastgelegd op de begroting van het 
Vlaams Infrastructuurfonds. Het onderzocht of de voorbereiding van de 
aanbestedingen met de nodige zorg geschiedt en of de onderzochte 
afdelingen en de centrale administratie de verrekeningen op een correc-
te en uniforme manier afhandelen. Op 7 februari 2006 legde het Reken-
hof zijn feitelijke onderzoeksbevindingen voor aan de secretaris-
generaal van het departement LIN. Het ontwerpverslag werd op 18 april 
2006 voorgelegd aan de minister van Openbare Werken. Op 27 juni 
2006 keurde het Rekenhof het verslag aan het Vlaams Parlement 
goed(49). De Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie 
heeft het verslag op 12 december 2006 besproken. 
 
Ter uitvoering van de beslissing van 22 maart 2005 van de Commissie 
voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie controleert het Rekenhof 
de voortgangsrapportages van de BAM over de infrastructuurprojecten 
van het Masterplan Antwerpen. Op 28 februari 2006 heeft het Rekenhof 
zijn commentaar(50) bij de derde voortgangsrapportage voorgelegd. De 
commissie heeft die op 8 maart 2006 besproken. Op 13 juni 2006 heeft 
het zijn commentaar(51) bij de vierde voortgangsrapportage voorgelegd. 
De commissie heeft die op 21 juni 2006 besproken. Op 30 oktober 2006 
heeft het zijn commentaar(52) bij de vijfde voortgangsrapportage voorge-
legd. De commissie heeft die op 8 en 21 november 2006 besproken. 
 
 
 
                                                 
49  Stuk 37-F (2005-2006) – Nr.1, 29 juni 2006. 
50  Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 6, 2 maart 2006. 
51  Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 8, 15 juni 2006. 
52  Stuk 268 (2004-2005) – Nr. 11, 14 november 2006. 
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Op 28 maart 2006 kondigde het Rekenhof een audit aan naar de onder-
houds- en verdiepingsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen en 
in de bevaarbare binnenwateren. Het wilde nagaan welke risico’s aan de 
organisatie van de baggerwerken zijn verbonden en wat de kostprijs van 
de baggerwerken is. Het onderzoek had betrekking op de baggerwerken 
in de maritieme vaarpassen en bevaarbare binnenwaterwegen die ten 
laste vallen van het Vlaams Gewest of van de agentschappen en entitei-
ten die eronder ressorteren. Het Rekenhof legde de onderzoeksresulta-
ten op 5 december 2006 voor aan het departement Mobiliteit en Open-
bare Werken en aan het agentschap Waterwegen en Zeekanaal. Het 
ontwerpverslag werd op 6 maart 2007 voorgelegd aan de Vlaamse mi-
nister van Openbare Werken. Verslaggeving aan het Vlaams Parlement 
volgt. 
 
Het Rekenhof heeft een opvolgingsaudit aangevat van het rapport 
Schadedossiers ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds, dat da-
teert van 2003. De opvolgingsaudit heeft als specifiek doel het Vlaams 
Parlement te informeren over de mate waarin gevolg werd gegeven aan 
de aanbevelingen van de initiële audit en een bijdrage te leveren tot de 
verbetering van het beheer en de afhandeling van de schadevergoedin-
gen. De opvolgingsaudit werd op 26 september 2006 aangekondigd. Het 
Rekenhof zal in de loop van 2007 rapporteren over de resultaten ervan.  
 

6.2.11 Leefmilieu, Natuur en Energie 

Het Rekenhof heeft een onderzoek aangevat naar het patrimoniumbe-
heer door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Het onderzocht of voor 
het beheer van de domeinbossen en natuurgebieden een regelgevend 
en beleidskader is uitgewerkt. Verder ging het na of er voldoende waar-
borgen zijn dat de inventarissen een getrouw beeld geven van het pa-
trimonium, alsook of de inning en verwerking van de beheerontvangsten 
rechtmatig verlopen. Het Rekenhof heeft het onderzoek op 17 januari 
2006 aangekondigd. Als eerste stap in de tegensprekelijke procedure 
heeft het de onderzoeksresultaten op 3 april 2007 voorgelegd aan de 
administrateurs-generaal van het ANB en het INBO (Instituut voor Na-
tuur- en Bosonderzoek) en aan de secretaris-generaal van het departe-
ment. 
 
Voorts is het Rekenhof een onderzoek gestart over de subsidiestromen 
in de landinrichting. Het zal nagaan of de subsidies voor landinrichting 
correct worden toegekend en uitbetaald en of er voldoende controle be-
staat op de aanwending door de subsidietrekkers. De audit werd aange-
kondigd op 7 maart 2006 bij de Vlaamse minister van Leefmilieu en Na-
tuur, de secretaris-generaal van het departement LNE en de voorzitter 
van de raad van bestuur van de VLM. 
 

6.2.12 Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 

Het Rekenhof onderzocht het eerste PPS-project in de sociale huisves-
ting. Het PPS-model, de gunningswijze en prijsvergelijking door de ad-
ministratie kwamen daarin aan bod. Het Rekenhof heeft zijn bevindingen 
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meegedeeld aan de Vlaamse minister van Wonen op 8 augustus 2006 
en bracht vervolgens verslag uit aan het Vlaams Parlement in het reke-
ningenboek 2002-2005(53). 
 
Het Rekenhof zette zijn onderzoek voort naar de geweststeun aan erken-
de huurdiensten en hun samenwerkings- en overlegstructuur. Het onder-
zocht hoe de Vlaamse Regering, ter uitvoering van de Wooncode, de 
subsidiëring en het toezicht op de huurdiensten en hun koepel heeft 
gereglementeerd en of de Wooncode en de reglementering worden na-
geleefd. Het Rekenhof heeft zijn vaststellingen op 28 maart 2006 be-
zorgd aan de administratie. Het bezorgde de audit op 15 juni 2006 aan 
de Vlaamse minister van Wonen en op 5 september 2006 aan de voor-
zitter van het Vlaams Parlement(54). Op 26 oktober 2006 organiseerde 
de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen 
een bespreking van het verslag. 
 
Op 18 juli 2006 heeft het Rekenhof bij de Vlaamse minister van Finan-
ciën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, alsook bij de transitieverant-
woordelijke van het IVA RO – Vlaanderen, een onderzoek aangekondigd 
over de restauratie- en onderhoudspremies voor onroerend erfgoed. Het 
Rekenhof wil nagaan of de subsidiëring rechtmatig verloopt en of de 
financiering ervan transparant is. Als eerste stap in de tegensprekelijke 
procedure heeft het Rekenhof op 4 mei 2007 zijn onderzoeksbevindin-
gen voorgelegd aan de administratie. 
 

6.2.13 Beleidsdomeinoverschrijdend 

Met betrekking tot het begrotingsjaar 2006 werden aan het Rekenhof 
81 besluiten houdende herverdeling van kredieten voorgelegd. Een mo-
gelijke verklaring voor dat hoge aantal is het toenemend gebruik van 
provisionele kredieten, die de Vlaamse Regering op basis van een be-
grotingsruiter in de loop van het begrotingsjaar herverdeelt alsook de 
herverdelingsbesluiten in toepassing van artikel 166 van het uitgavende-
creet 2006(55). 
 
Het Rekenhof heeft een audit gewijd aan het financiële beheer inzake 
bodemverontreiniging en –sanering. Eind 2005 heeft het aan 
39 Vlaamse entiteiten een enquête bezorgd om na te gaan of de Vlaam-
se instellingen over een inventaris beschikken van gronden die ze in 
bezit of beheer hebben, of zij worden geconfronteerd met vervuilde 
gronden, of zij zicht hebben op de financiële implicaties van de bodem-
sanering en welk gevolg zij eraan geven. De bevindingen heeft het Re-
kenhof op 8 augustus 2006 verstuurd naar de Vlaamse minister van 
Financiën en Begroting, met kopie aan de andere leden van de Vlaamse 
 
 
                                                 
53  Stuk 37-B (2006-2007) – Nr. 1, 29 november 2006, p. 127 e.v. 
54  Stuk 37-H (2005-2006) – Nr. 1, 11 september 2006. 
55  Die begrotingsruiter gaf de Vlaamse Regering een algemene machtiging 

om in het kader van de reorganisatie van de Vlaamse overheid (cf. 3.6) 
herverdelingen door te voeren over de programma’s heen. 
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Regering, alsook aan de leidend ambtenaren van de bevraagde instel-
lingen. Vervolgens heeft het de onderzoeksresultaten aan het Vlaams 
Parlement bekendgemaakt in het rekeningenboek 2002-2005(56). 
 

6.3 Controles Vlaamse provincies 

6.3.1 Algemene rekeningen 

Provincie Jaar  Aard van de rekening 
Verslag  

Nederlandse 
kamer 

Antwerpen 2005 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de The-
saurie, balans en resultatenre-
kening 

24.10.2006 

Limburg 2004 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de The-
saurie, balans en resultatenre-
kening 

08.08.2006 

Oost-Vlaanderen 2005 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de The-
saurie, balans en resultatenre-
kening 

24.10.2006 

Vlaams Brabant 2004 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de The-
saurie, balans en resultatenre-
kening 

08.08.2006 

West-Vlaanderen 2004 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de The-
saurie, balans en resultatenre-
kening 

07.03.2006 

 2005 

Uitvoeringsrekening van de 
begroting, rekening van de The-
saurie, balans en resultatenre-
kening 

12.11.2006 

 

 
 
                                                 
56  Stuk 37-B (2006-2007) – Nr. 1, 29 november 2006, p. 131 e.v. 
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6.3.2 Rekeningen van de openbare rekenplichtigen 

In 2006 werden 14 rekeningen van openbare rekenplichtigen 
administratief afgesloten. 
 
Provincie Aard van de rekening  Aantal 
Antwerpen Periodieke rekeningen 1 
 Tekortrekeningen 2 
Limburg Periodieke rekeningen 3 
 Eindebeheersrekeningen 0 
Oost-Vlaanderen Periodieke rekeningen 0 
 Eindebeheersrekeningen 0 
Vlaams Brabant Periodieke rekeningen 4 
 Eindebeheersrekeningen 0 
West-Vlaanderen Periodieke rekeningen 2 
 Tekortrekeningen 2 

Totaal  14 
 

6.3.3 Informatieopdracht 

De Nederlandse kamer heeft de volgende verslagen inzake 
begrotingsonderzoek aan de provincieraden toegezonden. 
 

Provincie Jaar Ontwerpbegroting 
Overzending aan 

parlementaire 
vergadering 

Antwerpen 2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 

2e aanpassing van de begroting 
3e aanpassing van de begroting 
4e aanpassing van de begroting 
5e aanpassing van de begroting 
6e aanpassing van de begroting 
7e aanpassing van de begroting 
8e aanpassing van de begroting 

07.02.2006 
07.03.2006 
11.04.2006 
16.05.2006 
30.05.2006 
12.09.2006 
14.11.2006 

Limburg 2006 
2006 
2006 
2006 
2007 

1e aanpassing van de begroting 
2e aanpassing van de begroting 
3e aanpassing van de begroting 
4e aanpassing van de begroting 
Initiële begroting 

21.02.2006 
23.05.2006 
03.10.2006 
07.11.2006 
24.10.2006 

Oost-
Vlaanderen 

2006 
 
2006 
2006 
2006 
2006 
 
2006 
2006 
 
2006 
2006 
2007 

1e aanpassing van de begroting  
+ gewoon provinciebedrijf PISAD 
2e aanpassing van de begroting 
3e aanpassing van de begroting 
4e aanpassing van de begroting 
1e aanpassing gewoon provincie- 
bedrijf eGov 
5e aanpassing van de begroting 
6e aanpassing van de begroting 
+ 2e aanpassing eGov 
7e aanpassing van de begroting 
8e aanpassing van de begroting 
Initiële begroting 

17.01.2006 
 

07.03.2006 
11.04.2006 
25.04.2006 
02.05.2006 

 
06.06.2006 
29.08.2006 

 
03.10.2006 
07.11.2006 
31.10.2006 
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Provincie Jaar Ontwerpbegroting 
Overzending aan 

parlementaire 
vergadering 

2007 Initiële begroting gewoon provin-
ciebedrijf Provinciale Golf Puyen-
broeck 

19.12.2006 

Vlaams 
Brabant  

2006 
2006 
2006 
2006 
2007 

1e aanpassing van de begroting  
2e aanpassing van de begroting 
3e aanpassing van de begroting 
4e aanpassing van de begroting 
Initiële begroting 

21.02.2006 
23.05.2006 
29.08.2006 
07.11.2006 
07.11.2006 

West-
Vlaanderen 

2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 
2006 

1e aanpassing van de begroting  
2e aanpassing van de begroting 
3e aanpassing van de begroting 
4e aanpassing van de begroting 
5e aanpassing van de begroting 
6e aanpassing van de begroting 
7e aanpassing van de begroting 

07.02.2006 
11.04.2006 
16.05.2006 
20.06.2006 
12.09.2006 
17.10.2006 
14.11.2006 

 

6.3.4 Handhavingscontroles 

Via handhavingscontroles wordt de effectieve naleving van wetten, be-
sluiten en reglementen in de courante dossiers van de provincies (voor-
namelijk subsidies en overheidsopdrachten) beoogd. De onderstaande 
tabel biedt een overzicht per provincie van de gecontroleerde dossiers 
en het aantal bevindingen of bijkomende vragen.  
 
 Gecontroleerd Bevindingen 
  Aantal % 
Antwerpen 60 3 5% 
Limburg 66 11 17% 
Vlaams-Brabant 66 7 11% 
Oost-Vlaanderen 60 12 20% 
West-Vlaanderen 60 5 8% 

Totaal 312 38 12% 
 

6.3.5 Thematische controle 

Het Rekenhof voerde een audit uit van de contractuele tewerkstelling in 
de vijf Vlaamse provincies. Het ging telkens na of er een degelijk inter-
nebeheersingssysteem bestaat voor de personeelscyclus en in welke 
mate de provincie de regelgeving in personeelszaken naleeft. In het ka-
der van de tegensprekelijke procedure heeft het de onderzoeksresulta-
ten per provincie op 24 mei 2006 voorgelegd aan de provinciegriffiers en 
op 19 december 2006 aan de deputaties. Op 10 april 2007 heeft het 
Rekenhof gerapporteerd aan de provincieraden. 
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6.4 Europese Unie 

Het Rekenhof is lid van de Working Group on National SAI Reports on 
EU Financial Management van het Contactcomité van de voorzitters van 
de nationale controle-instellingen van de EU. De Nederlandse kamer 
heeft beslist jaarlijks een Europees verslag over een bepaald thema uit 
te brengen. Nadat het in 2005 naging welke geldstromen vanuit de EU 
naar de lidstaten vloeien in de vorm van structuurfondsen, onderzocht 
het in 2006 de uitvoering en opvolging van de communautaire actiepro-
gramma's Leonardo da Vinci (beroepsopleiding), Socrates (onderwijs) 
en Jeugd. Na de tegensprekelijke procedure met de administratie be-
zorgde het Rekenhof het ontwerpverslag op 5 december 2006 aan de 
Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming en aan de minister 
van Jeugd. Op 7 februari 2007 ging het verslag naar het Vlaams Parle-
ment(57).  
 

 
 
                                                 
57  Stuk 37-C (2006-2007) - Nr. 1, 8 februari 2007. 
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Bijlage 1 Organisatie van het Rekenhof 
 
Nederlandse kamer 
 
Voor de controle op de Vlaamse overheidsentiteiten die onder de be-
voegdheid van het Rekenhof ressorteren, is de Nederlandse kamer van 
het Rekenhof autonoom bevoegd. Deze kamer is als volgt samenge-
steld: 
 
Eerste voorzitter F. Vanstapel 
Raadsheren J. Beckers 
 R. Lesage 
 I. Desomer 
 J. Debucquoy 
Griffier J. Van Ingelgem 

 
Organigram 
 
Het organigram van het Rekenhof beoogt een outputgerichte organisatie 
gebaseerd op prioriteiten die zijn gepland vanuit een systeembenadering 
en een risicoanalyse. 
 
Daartoe zijn de diensten van het Rekenhof in twee pijlers ingedeeld: een 
pijler Financiële Audit (FA) en een pijler Thematische Audit (TA). De 
pijler Financiële Audit is bevoegd voor begrotingsonderzoek en rekenin-
gencontrole, onderzoek van het boekhoudsysteem, de financiële toe-
stand en het financiële beheer, evenals voor de administratieve afslui-
ting van de rekeningen van de rekenplichtigen. De werkzaamheden van 
die pijler leiden onder meer tot het jaarlijkse rekeningenboek. De pijler 
Thematische Audit onderzoekt de wettigheid van de verrichtingen en de 
procedures, alsook de goede besteding van de overheidsgelden (doel-
matigheidsonderzoek). Die pijler stelt hoofdzakelijk afzonderlijke versla-
gen voor de parlementen. 
 
De diensten van het Rekenhof zijn voorts administratief onderverdeeld in 
sectoren en directies. De controle ten aanzien van de Vlaamse Ge-
meenschap en het Vlaams Gewest situeert zich in de 9e en de 10e di-
rectie van sector III-N(58). De taakverdeling over de diensten van die 

 
 
                                                 
58  Sector III neemt de controle op de Gemeenschappen en Gewesten voor 

haar rekening, evenals de controle op de provincies. Sector III-N bestaat 
uit de Nederlandstalige directies binnen sector III. De andere directies van 
de sector, de 7e en 8e directie, controleren in hoofdzaak de aangelegen-
heden van de Franstalige Gemeenschap en het Waals Gewest. Sector III-
N en sector III-F controleren ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Ge-
meenschap. 
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twee directies houdt rekening met de indeling van de Vlaamse overheid 
in beleidsdomeinen en ziet eruit als volgt(59): 
 

• dienst 1 (algemeen): coördinatie van begrotingen 
en algemene rekeningen, de controle van reken-
plichtigen, de fiscaliteit en BD Financiën en Begro-
ting (FA+TA), BD Diensten voor het Algemeen Re-
geringsbeleid (FA) en BD Bestuurszaken (FA) 

9e directie  
 

• dienst 2: BD Onderwijs en Vorming, BD Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, BD Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media, en BD Internationaal Vlaanderen 

 • dienst 3: BD Leefmilieu, Natuur en Energie, BD 
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed, BD Landbouw en Visserij, BD Mobiliteit en 
Openbare Werken, BD Werk en Sociale Economie, 
en BD Economie, Wetenschap en Innovatie 

 • dienst 4 (horizontale departementen en andere 
overheden): BD Diensten voor het Algemeen Rege-
ringsbeleid (TA), BD Bestuurszaken (TA), Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (FA+TA), Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie (FA+TA), Duitstali-
ge Gemeenschap (FA+TA) en Vlaamse provincies 
(FA+TA) 

• dienst 1: BD Onderwijs en Vorming en Ambtena-
renzaken. 

• dienst 2: BD Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
BD Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en BD Interna-
tionaal Vlaanderen 

10e directie 
(TA)  
 

• dienst 3: BD Leefmilieu, Natuur en Energie, 
BD Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroe-
rend Erfgoed, en BD Landbouw en Visserij 

 • dienst 4: BD Mobiliteit en Openbare Werken, 
BD Werk en Sociale Economie, en BD Economie, 
Wetenschap en Innovatie 

 
Op 1 januari 2007 omvatten de diensten uitgedrukt in voltijdse eenheden 
86 personeelsleden, onder wie 9 leidinggevenden, 46 auditeurs, 
22 controleurs en 9 steunpersoneelsleden.  

 
 
                                                 
59  Op 3 juni 2005 heeft de Vlaamse Regering het organisatiebesluit van de 

Vlaamse administratie goedgekeurd. Daarbij zijn de 13 beleidsdomeinen 
definitief vastgesteld. Ook werden de bevoegdheden en de agentschappen 
per beleidsdomein gedefinieerd. Op 1 januari 2006 heeft het Rekenhof zijn 
interne organisatie daaraan aangepast. 
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Verplichte versus niet-verplichte werkzaamheden 
 
Verplichte taken zijn activiteiten waartoe het Rekenhof wettelijk verplicht 
is. Het betreft: 
• controle van de rekeningen; 
• controle van de rekeningen van de rekenplichtigen; 
• begrotingsonderzoek; 
• controle visumdossiers, inclusief controle van de vastleggingen; 
• andere verplichte taken, bv. controle van de leerlingentelling, BAM. 
 
De niet-verplichte taken zijn de taken die het Rekenhof vrij kan invullen. 
Daartoe behoren niet alleen de thematische onderzoeken, maar ook 
andere werkzaamheden, zoals ontwikkelingsactiviteiten (o.a. opleiding, 
ontwikkeling methodieken) en de zogenaamde overhead (o.a. plan-
ningswerkzaamheden, dienstvergaderingen). 
 
In 2006 besteedde de Vlaamse sector(60) 59,4% van zijn werktijd aan 
niet-verplichte activiteiten en 40,6% aan verplichte werkzaamheden. Die 
verdeling ligt in de lijn van de vorige jaren.  
 
 
Aandeel van de verschillende taken in de totale werktijd 
 
Het onderstaande diagram geeft een overzicht van het aandeel van de 
verschillende werkzaamheden in de totale werktijd van de sector(61).  
 
Uit de figuur blijkt dat in 2006 de sector 30,3% van de werktijd heeft be-
steed aan thematische onderzoeken. De controle van de rekeningen 
(excl. rekeningen van rekenplichtigen) nam 16,1% van de werktijd in 
beslag, de controle van visum en vastleggingen 15,2%. Het aandeel van 
de monitoringactiviteiten bedroeg 10,4%. Het aandeel van de ontwikke-
lingsactiviteiten (opleiding, ontwikkeling methodieken, peer review, deel-
name aan strategische projecten, enz.) lag op 8,4%.  
 

 
 
                                                 
60  De percentages zijn beperkt tot de controleactiviteiten van de sector in de 

Vlaamse Gemeenschap, dus exclusief Vlaamse provincies, Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
en Duitstalige Gemeenschap. 

61  Zie vorige voetnoot. 
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Verdeling van de werkzaamheden over de beleidsdomeinen 
 
De organisatie van de Vlaamse overheid is gebouwd rond 13 beleids-
domeinen. De onderstaande grafiek licht toe hoe de auditactiviteiten van 
2006 zijn verdeeld over de beleidsdomeinen.  
 
De beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming (16,6%), Mobiliteit en Open-
bare Werken (12,7%) en Leefmilieu, Natuur en Energie (11,4%) nemen 
het grootste deel van de audittijd in beslag. 16,6% van de werktijd wordt 
besteed aan onderzoeken die betrekking hebben op verschillende be-
leidsdomeinen (bv. begrotingsonderzoek). Zij worden beschouwd als 
onverdeeld (in de grafiek aangeduid als alle). 

Andere 6,4% 
Begroting 3,1% 
Beheer 3,8% 
Diverse verplichtingen 1,9% 
Monitoring 10,4% 
Ontwikkeling 8,4% 
Rekeningen 16,1% 
Rekenplichtigen 4,4% 
Thematisch 30,3% 
Vastleggingen 0,1% 
Visum 15,1% 

39 Stuk 38 (2006-2007) – Nr. 1



Activiteitenverslag over 2006 - Rekenhof, mei 2007 40 

 

 
 

ALLE 16,6% Alle beleidsdomeinen 
BZ 4,3% Bestuurszaken 
CJSM 7,1% Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
DAR 2,7% Diensten voor het Algemeen Re-

geringsbeleid 
EWI 3,9% Economie, Wetenschap en Inno-

vatie 
FB 2,5% Financiën en Begroting 
IV 1,3% Internationaal Vlaanderen 
LB 2,4% Landbouw en Visserij 
LNE 11,4% Leefmilieu, Natuur en Energie 
MOW 12,7% Mobiliteit en Openbare Werken 
OV 16,6% Onderwijs en Vorming 
RWO 6,1% Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid 

en Onroerend Erfgoed 
WSE 5,0% Werk en Sociale Economie 
WVG 7,3% Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin 
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Bijlage 2 Briefwisseling met het Vlaams Parle-
ment(62) 
 
 
Datum Onderwerp 

17.01.2006 Onderzoek van de subsidiëring van muziekverenigingen 

31.01.2006 Onderzoek naar de werking van Export Vlaanderen 

02.02.2006 Onderzoek van de bezoldiging van bestuurs- en onderwijzend 
personeel van het onderwijs voor sociale promotie 

14.02.2006 Overzicht van de laattijdige of niet-beantwoorde brieven van 
het Rekenhof gericht aan de Vlaamse Regering 

21.02.2006 Controle van de rekeningen 2002-2003 van Gimvindus nv 

28.02.2006 Controle derde voortgangsrapportage BAM 

14.03.2006 Voorontwerp van decreet houdende eindregeling van de be-
groting van de Vlaamse Gemeenschap (jaar 2002) 

26.04.2006 Onderzoek van de subsidiëring van het algemeen welzijns-
werk 

02.05.2006 Onderzoek van de werkingsbudgetten voor het basisonderwijs 

19.05.2006 Ontwerpen van decreet houdende aanpassing van de midde-
lenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 

29.05.2006 Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding 
van de aanpassing van de begroting 2006 

31.05.2006 Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de 
begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotings-
jaar 2005 

13.06.2006 Controle vierde voortgangsrapportage BAM 

13.06.2006 Overzicht van de laattijdige of niet-beantwoorde brieven van 
het Rekenhof gericht aan de Vlaamse Regering 

19.06.2006 Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2005 

27.06.2006 Onderzoek van het sectoraal wetenschappelijk onderzoek 
door Vlaamse hogeronderwijsinstellingen 

27.06.2006 Onderzoek van de verrekeningen bij de aannemingen van 
wegenwerken 

27.06.2006 Controle van de jaarrekeningen 2005 van de aan het Vlaams 
Parlement verbonden instellingen 

 
 
                                                 
62  Exclusief briefwisseling in het kader van het informatierecht (zie bijlage 3). 
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Datum Onderwerp 

18.07.2006 Onderzoek van de subsidiëring van maatschappelijk opbouw-
werk 

01.08.2006 Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 houdende 
overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoe-
ring van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 

29.08.2006 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2006 houdende 
overschrijving van kredieten tussen basisallocaties in uitvoe-
ring van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 

05.09.2006 Audit van de geweststeun aan erkende huurdiensten en hun 
samenwerkings- en overlegstructuur 

26.09.2006 Audit van de subsidiëring van kenniscentra voor innovatie 

26.09.2006 Besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 en 
12 mei 2006 houdende overschrijving van kredieten tussen 
basisallocaties in uitvoering van artikel 166 van het decreet 
van 23 december 2005 houdende de algemene uitgavenbe-
groting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotings-
jaar 2006 

26.09.2006 Vervanging van de geldvoorschottenrekeningen door een 
systeem van centrale uitgaven 

27.09.2006 Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 houdende 
de overschrijving van kredieten tussen basisallocaties ter uit-
voering van artikel 166 van het decreet van 23 december 2005 
houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 (programma's 
45.2 en 45.5) 

17.10.2006 Overzicht van de laattijdige of niet-beantwoorde brieven van 
het Rekenhof gericht aan de Vlaamse Regering 

24.10.2006 Voorontwerp van decreet houdende eindregeling van de be-
groting van de Vlaamse Gemeenschap van het jaar 2003 

30.10.2006 Controle vijfde voortgangsrapportage BAM 

13.11.2006 Onderzoek van de ontwerpen van decreet houdende de mid-
delenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 

14.11.2006 Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 2007 

17.11.2006 Rekeningenboek over 2002-2005 

21.11.2006 Onderzoek door het Rekenhof van de financiering en subsidi-
ering van de centra voor leerlingenbegeleiding 
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Datum Onderwerp 

22.11.2006 Ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de 
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het begrotingsjaar 2006 

12.12.2006 Controleverslag over de rekeningen van het jaar 2005 van het 
Vlaams Parlement  

15.12.2006 Rondetafelconferentie 
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Bijlage 3 Vlaams parlementair informatie- en inza-
gerecht 
 
 
In de loop van 2006 ontving het Rekenhof 7 vragen om informatie of 
inzage van Vlaamse parlementsleden(63). 
 
• Op 8 maart 2006 vroeg de heer Jan Roegiers inzage in de audit Ver-

rekeningen bij de aannemingen van wegenwerken. Het Rekenhof 
deelde de volksvertegenwoordiger op 21 maart 2006 mee dat het 
onderzoek nog niet was beëindigd. Zolang het eindverslag niet aan 
het Vlaams Parlement was toegezonden, kon het geen inzage geven 
van het dossier.  

• Op 14 maart 2006 vroeg de heer Jan Peumans inzage in alle versla-
gen van de raad van bestuur van de Beheersmaatschappij Antwer-
pen Mobiel (BAM). Op 28 maart 2006 heeft het Rekenhof de volks-
vertegenwoordiger erop gewezen dat delen van de notulen vertrou-
welijk waren, wat de normale uitoefening van het inzage- en informa-
tierecht van een individueel parlementslid kan belemmeren. Het 
komt toe aan het parlement te beoordelen of het inzage- en informa-
tierecht opweegt tegen het vertrouwelijke karakter van de gegevens 
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur van een naamlo-
ze vennootschap van publiek recht. Het Rekenhof heeft daarom de 
betreffende informatie ter beschikking gesteld van de voorzitter van 
het Vlaams Parlement om te bepalen hoe het inzagerecht in derge-
lijk geval dient te verlopen. 

• Op 12 juli 2006 wenste de heer Carl Decaluwé zijn inzage- en infor-
matierecht uit te oefenen naar aanleiding van de controle door het 
Rekenhof van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT). Het 
Rekenhof heeft de volksvertegenwoordiger op 18 juli 2006 de brief-
wisseling en notulen bezorgd met betrekking tot de controle van de 
jaarrekening 2004 van de VRT.  

• Op 13 november en 8 december 2006 vroeg de heer Carl Decaluwé 
inzage van alle uitgaven gemaakt door het managementteam van de 
VRT vanaf juni 2002 tot op heden en van de stavingsstukken. Het 
Rekenhof deelde de volksvertegenwoordiger op 12 december 2006 
mee dat het niet beschikt over een dossier met die uitgaven. Het be-
zorgde wel bepaalde reglementen en maakte een cijfermatig over-
zicht over van de forfaitaire onkostenvergoedingen die tot nog toe 
door de VRT werden betaald op grond van een clausule in de ar-
beidsovereenkomsten van de betrokkenen.  

• Met brief van 15 september 2006, door het Rekenhof ontvangen op 
27 september 2006, vroeg de heer Jan Peumans wat het Rekenhof 
van plan was met het antwoord van de minister van 8 september 
2006 op de aanbevelingen van het Rekenhof in het kader van de 

 
 
                                                 
63  Zoals bepaald in de artikelen 33 tot en met 36 van het reglement van orde 

van het Rekenhof. Het Rekenhof stuurt de voorzitter van het Vlaams Par-
lement telkens een afschrift van zijn antwoord.  
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vierde voortgangsrapportage over de Beheersmaatschappij Antwer-
pen Mobiel (BAM). Op10 oktober 2006 deelde het Rekenhof mee dat 
het de reactie van de minister op de aanbevelingen zou betrekken in 
zijn vijfde voortgangsrapportage.  

• Op 16 november 2006 wilde de heer Steven Vanackere een beroep 
doen op de expertise van het Rekenhof voor zijn onderzoek van de 
beheersovereenkomsten. Meer specifiek wenste hij na te gaan hoe 
een decretaal initiatief zou kunnen bijdragen tot een verbetering van 
de bestaande situatie. Graag had de volksvertegenwoordiger daar-
over in het begin van 2007 met het Rekenhof overleg gepleegd. Het 
Rekenhof heeft met brief van 12 december 2006 de volksvertegen-
woordiger uitgenodigd voor een overleg, waarbij het de bevindingen 
van het auditrapport van 18 september 2001 over de beheersover-
eenkomsten met Vlaamse openbare instellingen, alsook de recente 
ontwikkelingen heeft toegelicht. 
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Bijlage 4 Afzonderlijke publicaties 
 
 
Goedgekeurd 
in NK 

Titel Commissie-
bespreking 

17.01.2006 Subsidiëring van muziekverenigingen 29.06.2006

31.01.2006 Werking van Export Vlaanderen 14.03.2006 
en 21.03.2006

31.01.2006 Bezoldiging van het bestuurs- en onderwij-
zend personeel van het onderwijs voor 
sociale promotie 

08.06.2006

25.04.2006 Subsidiëring van het algemeen welzijns-
werk 

27.06.2006

02.05.2006 Werkingsbudgetten voor het basisonderwijs 08.06.2006

27.06.2006 Sectoraal wetenschappelijk onderzoek door 
Vlaamse hogeronderwijsinstellingen 

08.03.2007

27.06.2006 Verrekeningen bij de aannemingen van 
wegenwerken 

12.12.2006

18.07.2006 Subsidiëring van maatschappelijk opbouw-
werk 

05.09.2006 Geweststeun aan erkende huurdiensten en 
hun samenwerkings- en overlegstructuur 

26.10.2006

19.09.2006 Subsidiëring van kenniscentra voor innova-
tie 

17.04.2007

21.11.2006 Financiering en subsidiëring van centra 
voor leerlingenbegeleiding 

08.03.2007
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